
 
 
 
  

Час Сесії 

9:00-10:00 

1. Розвиток усного і письмового мовлення: Як навчити учнів описувати 

характер людини за допомогою гороскопів (для вчителів середніх і старших 

класів) – Т. Онищук, колишній директор Української школи ім. Цьопи 

Паліїв, колишня голова Шкільної ради. 

2. Використання філософії Монтесорі під час розвитку зв’язного мовлення 

дітей та під час вивчення природи (для вчителів передшкілля, молодших та 

середніх класів) - О. Коломоєць, учитель  Рідної школи УНО Торонто-Захід. 

 3. Керівництво в середовищі перемін. На основі книг М. Фулана (для вчителів 

і адміністраторів). – Т. Сунак, голова Шкільної ради. 

10:15-11:15 

4. Відеопрезентація нового підручника О. Палінської “КРОК-2” з 

Міжнародного інституту освіти, культури і зв’язків з діаспорою 

Національного університету “Львівська політехніка” (для вчителів 

середніх і старших класів) – О. Левицька  заступник директора Рідної 

школи та Курсів українознавства УНО Торонто-Захід.  

5. Забуті сторінки історії України. Методика вкладання історії Закерзоння 
(для вчителів історії) - Боґуслава Рощенко, учителька школи ім. св.   Софії, 

Анна Назарович, колишня вчителька з Польщі, та Марійка Дубик, голова 

Об’єднання українців Закерзоння, відділ у Торонто. 

11:45-12:45 

6. Представлення нового підручника “Українська мова” її автором (для 

вчителів старших класів) - Д. Зозуля, колишня вчителька Курсів 

українознавства ім. Тараса Шевченка та Української школи ім. Василя 

Сарчука у Гамільтоні. 

7. Як протистояти антиукраїнській пропаганді в ЗМІ (для середніх і 

старших класів) - Богдан Фіґоль, колишній учитель історії в школі 

ім. Цьопи Паліїв. 

13:00– 14:00 

8. Пленарне засідання: шляхи підвищення ефективності майбутньої 

діяльності ШР (підсумкове засідання для всіх учителів) - Є. Петрова, 

голова Методичного комітету та заступник голови Шкільної ради. 

Субота, 14 червня 2014 р. 
9:00  – 14:00 

Реєстрація: 8:30 – 9:00 

                     145 Evans Ave., Toronto 
 

 

ЛІТНІЙ УЧИТЕЛЬСЬКИЙ СЕМІНАР 
у співпраці щодо питань методики з Міжнародним інститутом освіти, культури і 

зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”  

 Методичний комітет Шкільної ради  
Конґресу Українців Канади в Торонто  

запрошує Вас на  

 

 

 Електронна реєстрація до 8 червня 2014 р. 

Реєстраційні форми з вибраними сесіями висилати на адресу: 
tatiana.sunak@yahoo.ca 

 


